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1. Пояснювальна записка 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни Інноваційний розвиток підприємства 

складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 

Економіка. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» є є 

формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства, оцінювання його інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації 

ефективних господарських рішень з розвитку економіки підприємства на інноваційних 

засадах.  

Основне завдання вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» полягає 

у формуванні понятійного апарата дисципліни; освоєнні методологічних основ формування 

організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємства; вивченні 

теоретичних основ і оволодіння методичними підходами щодо вибору напрямків 

інноваційного розвитку підприємства; - оцінювання результативності формування та 

використання інноваційного потенціалу підприємства; набутті вмінь обґрунтовувати 

напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських 

рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми 

формуються програмні компетентності: 

ІК. Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі і проблеми, 

приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах 

невизначеності 

ЗК 1. Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї. 

ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між явищами та процесами. 

ЗК 3. Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді. 

ЗК 4. Здатність вести професійну комунікацію. 

ЗК 5. Здатність до інноваційної діяльності. 

ЗК 6. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

ЗК 7. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань і 

принципів академічної доброчесності. 

ЗК 8.  Здатність проводити  дослідження та презентувати результати 

ФК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

управління економічною діяльністю. 

ФК 3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань. 

ФК 4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-

математичні методи і моделі для  дослідження економічних та соціальних процесів. 

ФК 6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати належні 

напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

ФК 7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання. 

ФК 8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень. 

ФК 9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування 

ефективних стратегій в економічній діяльності. 

ФК 11. Вміння планувати і розробляти проекти та наукові дослідження в сфері 

економіки, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення. 



ФК 14. Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання,  стану  функціональних підсистем підприємств, організацій та установ. 

Передумови вивчення дисципліни: «Інноваційний розвиток підприємства» як наука 

інтегрує у собі велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і 

спеціальних дисциплін: «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Економіка освіти», 

«Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Аналіз господарської діяльності, «Фінанси». Має 

міждисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами як «Соціальна економіка та соціальна 

відповідальність бізнесу», «Інтелектуальний бізнес», «Мікроекономічний аналіз ІІ», 

«Стратегічне управління підприємством», «Публічні закупівлі». 

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути 

таких програмових результатів навчання:  

ПРН 1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові. 

ПРН 2. Демонструвати навички самостійно приймати рішення, лідерські навички та 

уміння працювати в команді.  

ПРН 3. Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах 

державною та іноземною мовами. 

ПРН 4 . Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну 

діяльність. 

ПРН 5. Обґрунтовувати та управляти проектами або комплексними діями. 

ПРН 6. Демонструвати високу соціальну відповідальність і дотримання принципів 

академічної доброчесності. 

ПРН 8. Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління економічною діяльністю. 

ПРН 9. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 

ПРН 10. Обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують 

застосування нових підходів та економіко-математичного моделювання та прогнозування. 

ПРН 12. Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати 

належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси. 

ПРН 13. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання. 

ПРН 14. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень.  

ПРН 15. Застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних 

стратегій в економічній діяльності. 

ПРН 17. Організовувати розробку та проведення проектів у сфері економіки із 

врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового 

забезпечення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

Модуль 1. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку 
підприємства 

Тема 1.1. Предмет і методи дисципліни  

Еволюційно-інституціональні теорії інноваційного розвитку підприємства Предмет і 

методи дисципліни. Еволюційно-інституціональні теорії інноваційного розвитку 

підприємства. Передумови виникнення інноваційних теорій економічного розвитку. Еволюція 

парадигми економічного розвитку підприємства.  

Тема 1.2. Інноваційний розвиток підприємства: основні поняття, принципи, методи.  

Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним 

розвитком у підприємстві Інноваційний розвиток підприємства: основні поняття, принципи, 

методи. Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним 



розвитком підприємства. Вплив інноваційної діяльності на економічний розвиток 

підприємства. Поняття інновації, інноваційної діяльності, інноваційного процесу. 

Класифікація інновацій. Етапи виникнення інновації. Типи шляхів економічного розвитку 

підприємства. Принципи інноваційного розвитку. Формування організаційно-економічного 

механізму управління інноваційним розвитком підприємства. Структура організаційно-

економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства. Методи 

управління інноваційним розвитком на макрорівні. Функції управління інноваційним 

розвитком на мікрорівні. Система управління інноваційним розвитком.  

Тема 1.3. Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна 

характеристика.  

Критерії і методичні основи вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства. 

Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна характеристика. 

Сутність і класифікація напрямків інноваційного розвитку підприємств. Порівняльна 

характеристика напрямків інноваційного розвитку залежно від спонукальних мотивів. 

Критерії і методичні основи вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства.  

Тема 1.4. Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на ринок. 

Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз Маркетинговий підхід до розроблення і 

виведення інновацій на ринок. Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз. Об'єктивні 

умови появи інновацій. Функціональна схема інноваційного процесу. Інноваційний і життєвий 

цикли продуктової інновації. Маркетингові інструменти на етапах інноваційного процесу.  

Тема 1.5. Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства  

Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Система 

механізмів інвестування інновацій. Механізми мобілізації власних коштів. Механізми 

мобілізації позичкових коштів. Механізми мобілізації залучених коштів.  

Змістовий модуль 2. Стратегії інноваційного розвитку підприємства  

Тема 2.1. Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства  

Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства. Особливості розроблення 

інноваційної стратегії розвитку підприємства. Складові стратегії інноваційного розвитку. 

Чинники та критерії вибору інноваційної стратегії.  

Тема 2.2. Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного розвитку 

підприємства 

Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного розвитку підприємства. 

Інвестиційна стратегія інноваційного розвитку. Складові загальноекономічної стратегії 

розвитку суб’єкта господарювання. Взаємодія стратегій розвитку підприємства. Принцип 

паралельності розроблення інвестиційної і маркетингової стратегій інноваційного розвитку. 

Принципи, етапи та критерії розроблення інвестиційної стратегії інноваційного розвитку.  

Тема 2.4. Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства.  

Групи бізнес-процесів управління інноваційними проектами Бізнес-моделі 

інноваційного розвитку підприємства. Етапи розроблення й реалізації інноваційного проекту: 

розробка концепції проекту, власне проектування, виготовлення і просування на ринок 

інноваційної продукції. Групи бізнес-процесів управління інноваційними проектами.  

Тема 2.5. Методи оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства  

Методи оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства. Методи вимірювання 

рівня інноваційного розвитку: розрахунок зростання обсягів доходу у порівнянні з аналогом; 

оцінювання ефективності інновацій за показниками терміну корисного використання; 

застосування системи оціночних показників, які враховують інтереси різних учасників 

інноваційного проекту; розрахунок інтегрального (загального) ефекту від створення, 

виробництва та експлуатації нововведень; застосування методів компаундінгу та ануїтету у 

поєднанні з методом дисконтування; використання двох норм доходу на капітал. 

 

3. Засоби діагностики успішностінавчання 



У процесі вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання: - стандартизовані тести; - поточне опитування; - залікове модульне тестування та 

опитування; - командні проекти; - аналітичні звіти, реферати, есе; - розрахункові та 

розрахунково-графічні роботи; - презентації результатів виконаних завдань та досліджень; - 

оцінювання результатів КПІЗ; - ректорська контрольна робота; - екзамен; - інші види 

індивідуальних та групових завдань. 

4. Форма підсумкового контролюуспішностінавчання– екзамен 
 

5. Рекомендовані джерела 

Базові 

1. Економіка й організація інноваційної діяльності: підручник / за ред. О. І. Волкова, М. 

П. Денисенка. – К.:Професіонал, 2011. – 960 с.  

2. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч.посіб. / М. А. 

Йохна, В. В. Стадник. – К.: Академія, 2011. – 400 с.  

3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник. / С.М. Ілляшенко. – Суми : 

Університетська книга, 2010. – 334 с.  

4. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність : навч. посіб. / П. П.Микитюк, Б. Г. Сенів. – К. 

: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.  

5. Федулова Л. І. Інноваційна економіка : Підручник / Л. І. Федулова. – К. : Либідь, 

2006. – 480 с.  
Допоміжні 

1. Андронова О. Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної 

діяльності : Монографія / О. Ф. Андронова, А. В. Череп. – К.: Кондор, 2007. – 356 с.  

2. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : Монографія / 

Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2010. – 394 с.  

3. Блауг М. Управління інноваціям: Україна та зарубіжний досвід: Монографія / М. В. 

Гаман. – К.: Вікторія, 2011. – 312 с.  

4. Жихор О. Б. Інноваційний розвиток регіону: монографія / О. Б. Жихор, Т. М. 

Куценко. – К.: УБС НБУ, 2012. – 251 с. 

5. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. 

Семиноженко. – К.: Знання, 2012. – 336 с.  

6. Інвестиційно-інноваційні чинники формування розвитку й управління 

конкурентоспроможним потенціалом підприємства: Монографія / Солоха Д.В., Морева В.В., 

Чирков С.О., Козлова В.Я., Бєлякова О.В. – Донецьк: СПД Дмитренко Л.Р., 2010. – 400 с.  

7. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку Текст: Монографія / 

С. В. Онишко. – Ірпінь : НАДПСУ, 2004. – 434 с. 

 

6. Додаткові ресурси 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua  

2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua  

3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua  

4. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. Режим доступу: http://www. 

imf.org  

5. Офіційний сайт Міністерства економіки України. Режим доступу:  

http://www.me.gov.ua  

6. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua  

7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу: 

http://www.minfin.gov.ua  

8. Офіційний сайт Національного банку України. Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua  



9. Офіційний сайт Ради підприємців України при КМУ . Режим доступу: 

http://www.radakmu.org.ua  

10. Офіційний сайт Світового банку. Режим доступу: http://www.worldbank.org 

11. Силабус курсу. Режим доступу: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_economiki 

/Silabus/ 
12. Дистанційний курс. Режим доступу: http://lms.hnpu.edu.ua/ 
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